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Irene and Walter JACOB (eds.), The Healing 
Past. Pharmaceuticals in the Biblical and 
Rabbinic World. (Studies in Ancient Medicine, 
edited by John Scarboroitgh. Volume 7) Leiden, 
Brill, 1993. XV-126 pp., fig., index. ISBN 
90-04-09643-4, GId. 85,- US$ 48,75. 

De cultuur van het Oude Nabije Oosten is in vele 
historische monografieen uitvoerig bestudeerd. 
Een aspect nochtans, de farmaceutische kennis 
van deze volkeren en beschavingen, werd tot nu 
toe voUedig verwaarloosd en staat voor het eerst 
centraal in dit collectieve werk. In zeven bij-
dragen — of liever: deelstudies — , stuk voor 
stuk op naam van befaamde specialisten, wordt 
betoogd hoe belangrijk en ontwikkeld de me-
dische vaardigheid in deze streken was, van de 
Oud-Egyptische periode — 2.600 jaar voor Hip-
pokrates ! — tot de Pax Romana in de le eeuw, 
en de Pax Islamica in de vroege Middeleeuwen. 

Uit de oudste Egyptische dokumenten blijkt 
reeds een hoge specializering: er is sprake van 
(om de moderne terminologie te gebruiken) oph-
talmologen, gastro-enterologen, tandartsen, in-
ternisten, endocrinolcgen, gynekologen, enz. 

Dit belangwekkende onderzoeksgebied is zo 
lang kunnen blijven braak liggen omdat er 
voordien weinig of geen vakkundige specialisten 
waren die de oude dokumenten konden lezen en 
interpreteren. De hier bijeengebrachte studies zijn 
dan ook totaal innoverend, hoewel ze slechts een 
tipje van de sluier opheffen. Er blijkt overdui-
delijk dat deze oude Oosterse volkeren ons een 
massa informatie te bieden hebben over hun me-
thodes om ziekten te genezen, pijn te verzachten, 
de gezondheid te vrijwaren en het leven zowel 
fysisch als geestelijk op een hoger niveau te 
brengen. 

De eerste bijdrage, van Fred Rosner, be-
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schrijft de farmacie en dietetiek in Bijbel en 
TMmud (en geeft een merkwaardige medische toe-
passing van kippesoep). Drie andere vorsers on-
derzoeken het verband tussen de Egyptisch-
Mesopotamische en de Joodse geneeskunde. 
Hieruit blijkt een niet te onderschatten afhanke-
lijkheid van de latere Griekse geneeskunde (wat 
in het geografische kader van de Middellandse Zee 
uiteraard te verwachten viel, maar nog niet aan-
getoond was). Van de tienduizenden Mesopota-
mische klei-tabletten is nog maar een bitter klein 
gedeelte ontcijferd. Veel daarvan is medisch, far-
maceutisch, botanisch, en dus rechtstreeks relevant 
voor dit onderzoek. Marvin A. Powell betreurt 
de huidige beperktheid van onze kennis ondanks 
zulk een rijke overlevering, en doet een dringende 
oproep tot medewerking om de integraliteit van 
deze belangrijke culturele nalatenschap zo spoedig 
mogelijk te achterhalen. 

We willen nog even stilstaan bij het artikel van 
Irene Jacob: in tegenstelling tot bv. Renate 
Germer, die in haar interessante bijdrage poogde 
zoveel mogelijk Egyptische planten te identi-
ficeren, beperkt I. Jacob zich tot de studie van 
een plant, die ook in onze Middeleeuwse en 
moderne farmakopee een belangrijke rol blijft 
spelen, nl. de Ricinus communis, "the miracle 
tree through four thousand years". Het boek sluit 
met een bijdrage over de medische drogen in de 
werken van Flavius Josephus en een belangrijk 
vernieuwend stuk over de mysterieuze Asaph 
Judaeus, die vooral aan Dioscorides ontleende. 

Net zoals het omnogelijk is de Middeleeuwse 
Westerse geneeskunde ten voile te begrijpen zon
der aan te sluiten bij de voorlopers uit de klassieke 
Oudheid, zo gaat het evenmin op de Griekse ge
neeskunde te isoleren door geen rekening te 
houden met wat eraan voorafging, en vooral met 
wat er aan de voorlopers verschuldigd is. Want, 
zoals het in de Inleiding staat: " By honoring Hip
pocrates as the Father of Medicine, we neglect the 
accomplishments of his counterparts"... Alleen 
al omdat dit hier overtuigend geillustreerd wordt, 
en afgezien van de rijkdom aan informatie en de 
talloze nieuwe gezichtspunten, is dit boek meer 
dan de moeite waard. 

R. Jansen-Sieben 

G. COOTJANS, La stomatologic dans le corpus 
aristotelicien. Academic royale des Sciences, des 
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Memoires 
de la classe des lettres. Collection in-8°. 2e serie, 
T. LXIX, fasc. 3. Palais des Academies, Bruxelles 
1991. 238 p. 

Dit proefschrift dat in 1982 summa cum laude 

werd verdedigd en waarvoor de schrijver, een 
mondarts, de wetenschappelijke graad van Dokter 
in de tandheelkunde aan de universiteit van 
Brussel behaalde, werd in 1988 bekroond door de 
Academic royale des Sciences, des lettres et des 
Beaux-Arts de Belgique, en derhalve onlangs ge-
publiceerd. Het getuigt van een grondige kennis 
van het Grieks en van de biologische en genees-
kundige geschriften niet alleen van de authentieke 
en apocriefe geschriften van Aristoteles, maar ook 
van de presocratici, van Hippocrates, Plinius, 
Celsus, Galenus en tal van andere antieken (74 
in totaal). 

Het voUedige Corpus Aristotelicum werd zorg-
vuldig uitgekamd en alles wat maar enigszins be-
trekking heeft op de anatomie, fysiologie en pa-
thologie van de mend opgetekend, geordend zoals 
in een modern traktaat, en in talrijke voetnota's 
vergeleken met analoge teksten. Zodoende is het 
uitgegroeid tot een uitstekende inleiding tot de ge
schiedenis van de tandheelkunde in de oudheid 
(97 biz.), voorzien van een bibUografie van de 
bronnen (12 biz.) en van de geraadpleegde heden-
daagse literatuur (10 biz.). De verwijzingen naar 
de oude schrijvers nemen 30 biz. in beslag, de ana-
lytische index 29 biz. (9 voor het Grieks, 20 voor 
het Latijn en het Frans). Een onomastische lijst 
van de aangehaalde moderne schrijvers ontbreekt. 
Voor de ontzaglijke eruditie van de schrijver 
hebben wij niets dan lof en bewondering. Wij 
vinden het dan ook jammer dat er op biz. 15, lijn 
5, een storende drukfout is geslopen. In plaats 
van "une oligodontie ou une hypodontie, c'est 
a dire une anomalie de constitution'' leest men 
in het getypte proefschrift " une oligodontie ou 
une hypodontie, c'est a dire une anomalie de pro
duction, soit un hypomineralisation, c'est a dire 
une anomalie de constitution.'' 
In het inleidend hoofdstuk (19 biz.) wordt alleen 
gewag gemaakt van de opeenvolgende geschied-
schrijvers van de geneeskunde en van de tand
heelkunde, maar niet van deze van de biologic. 
Over het postume voortbestaan van Aristoteles' 
biologische opvattingen (426 biz. op 1462 in de 
Berlijnse uitgave van Bekker), die door de eeuwen 
heen en zelfs heden nog zeer hoog worden 
geschat, vememen wij niets. 
In de slotbeschouwingen (p. 127-150) wordt 
Aristoteles beoordeeld in het licht van Bachelard's 
loi des trois connaissances, met verwijzing naar 
diens Formation de I'esprit scient\fique (1938), o.i. 
ten onrechte, omdat deze 'wet' niet toepasselijk 
is op de biologic maar uitsluitende geldt voor de 
fysica van de 18de, 19de en 20ste eeuw, respectie-
velijk gekenschetst als 'connaissance prescien-
tifique (partieUement exaae)', 'scientifique (exaae 
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mais insuffisante)' en 'nouvel esprit scientifique 
(connaissance davantage coherente et rationel-
lement organisee)' (cf Bachelards voordracht 
aan de Gentse Ecole des hauies etudes in 1939). 

C. Gysel 

R. JANSEN-SIEBEN, E DAELEMANS (red.), 
Voeding en geneeskunde. Alimentation et Me
decine. Archief- en Bibliotheekwezen in Belgie, 
extra nummer 41. Brussel, Algemeen Rijk-
sarchief 1993. 251 p., 8 ill., 500 BEE 

Deze bundel bevat de lezingen, gehouden op een 
studiedag 'Voeding en geneeskunde', die 
plaatsvond te Brussel op 12 oktober 1993. 
Hoewel niet in de titel aangegeven, gaat het hier 
om historische opstellen over de relatie tussen 
voeding en medische wetenschap in de loop der 
tijden, d.w.z. tot in de negentiende eeuw. De Ne
derlandse term 'genees'-kunde in de titel lijkt 
overigens niet helemaal terecht gekozen, aan-
gezien de in de teksten behandelde problematiek 
veeleer de preventieve dietetiek en hygiene-
opvattingen betreft, dan wel de medische, chi-
rurgische of farmaceutische behandeling van 
ziek(t)en. Maar zoveel is duidelijk dat de arts, 
lang voor de medicalisering van onze moderne 
tijd, reeds heel wat te vertellen had over de keuze 
en de bereiding van het eten. 

Het is spijtig dat de samenstellers het niet 
nodig hebben geacht aan het boek een inleiding 
mee te geven, waarin ze de niet-gespecialiseerde 
lezer wegwijs hadden kunnen maken in de 
actuele stand van het onderzoek en hun keuze 
van de auteurs hadden kunnen toelichten. 
Daardoor had het boek aan eenheid gewonnen, 
terwijl nu de bundel uiteenvalt in losse bijdragen 
rond verschillende thema's. In het bijzonder de 
nochtans zeer waardevolle bijdragen van G. 
Mazars over de Oud-lndische dietetiek, van W.F. 
Daems over de leer van de stofwisseling bij Pa
racelsus en van F. Daelemans over voeding, 
koopkracht en gezondheid in de Zuidelijke Ne-
derlanden van de 17de en 18de eeuw missen 
daardoor aansluiting bij de thematiek behandeld 
in de overige bijdragen. 

De thematiek van het boek valt uiteen in twee 
deelthema's. In de oudste tijden was de dieetleer 
een zeer belangrijk onderdeel van de medische 
wetenschap. Het was de taak van de arts om op 
de eerste plaats de gezondheid van zijn patienten 
te behouden en de voeding nam hierin een zeer 
voorname plaats in. Vanaf de Late Middel
eeuwen begint de kookkunst zich echter te on-
derscheiden van de medische context en zo 
ontstaat een nieuw domein, de gastronomic. De 

arts wordt nu toeschouwer en lijkt zich te be-
perken tot het maken van opmerkingen bij het 
eetgedrag van zijn (toekomstige) patienten. 

De twee fasen in de verhouding tussen 
voeding en geneeskunde worden elk door een 
vijftal artikels belicht. De hoofdteksten van de 
oude dietetiek worden afzonderlijk behandeld: 
S. Byl over het Corpus Hippocraticum, H. 
Elkhadem over het Tacuini Sanitatis en C. 
Deroux over het traktaat van Anthimus. Van 
deze eerste periode wordt dan een boeiende en 
heldere synthese gegeven door G. Keil. De tweede 
fase wordt ingeleid door een bijdrage van R. 
Jansen-Sieben die de overgang schetst van voed-
seltherapie tot kookboek. De opkomst van de 
moderne gastronomic en haar medische wortels 
wordt verder behandeld door J.M. van Winter 
en J.-L. Flandrin. S. Mennel bespreekt tenslotte 
de wijdverspreide angstgevoelens omtrent be-
paalde gerechten en eetgewoonten ("to drink or 
not to drink with meals") in het negentiende 
eeuwse Engeland. 

De kwaliteit van de bijdragen wordt jammer 
genoeg niet goed gediend door de materiele kwa
liteit van de uitgave. Deze doet soms eerder ama-
teuristisch aan, met tal van storende fouten en 
inconsistenties in lettergrootte, interlinie, spa-
tiering, typografische tekens enz. In mijn 
exemplaar eindigde het boek op p. 251 midden 
in een zin... De geinteresseerde lezer kan zich wel 
troosten met de gedachte dat dit alles misschien 
wel onvermijdelijk is, wil men de prijs betaalbaar 
houden, en daarin (maar gelukkig niet alleen 
daarin) is de redactie zeker gelukt. 

G. Vanpaemel 

Robert I. CURTIS, Garum and Salsamenta. Pro
duction and Commerce in Materia Medica. 
(Studies in Ancient Medicine, edited by John 
Scarborough. Volume 3) Leiden, Brill, 1991. 226 
pp., pi., fig., index. ISBN 90-04-09423-7. GId. 
110,- USS 63,-

Geen verfijnd Romeins gerecht werd opgediend 
zonder toevoeging van garum, een zoute vis-saus, 
ongeveer zoals de Amerikaanse keuken on-
denkbaar is zonder een flinke dosis ketchup, De 
vraag naar garum was zo groot dat die in de Ro-
meinse periode massaal in fabrieken gemaakt 
werd. In grote vaten liet men beurtelings lagen 
vis, zout en kruiden wekenlang in de zon gisten, 
totdat het kwalijk riekende, vloeibare resultaat 
gefiltreerd op de markt kon worden gebracht. 
Salsamentum is een algemene verzamelterm voor 
ingezouten vis, een procede dat, hoewel nog 
steeds grotendeels onbekend, van in de Oudheid 
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werd toegepast door volkeren die geen andere 
conserverings-mogelijkheid hadden. Van culinair 
standpunt heeft men deze twee producten zo 
goed als uitputtend bestudeerd. De medische toe-
passing ervan en de economische implicaties van 
de fabricatie en handel in deze 'materia medica' 
zijn echter tot nu toe slechts zelden (en dan nog 
terloops) aan bod gekomen. Vandaar het belang 
van dit onderzoek, waarin aangetoond wordt in 
welke belangrijke mate garum en salsamenta een 
rol speelden in de Grieks-Romeinse dietetiek en 
therapie, zowel in de humane geneeskunde als 
in de veeartsenij. 

De auteur onderzoekt voor iedere Romeinse 
provincia, zowel de Westerse als de Oosterse, de 
productie, de export en de sociale status van fa-
brikanten en handelaars, en knoopt daarbij ge-
regeld aan bij de huidige situatie. In de Appendix 
volgen een aantal recepten. De enige kritiek die 
wij op deze waardevolle, uitstekende studie 
zouden willen formuleren is dat — zoals zo vaak 
in dit soort onderzoek — de verschillende sociale 
en economische aspecten van de consumptie 
totaal buiten beschouwing zijn gebleven. 

R. Jansen-Sieben 

F.E.R. DE MAAR, Een gebit zonder einde. 
Grepen uit 50 eeuwen geschiedenis van de mond
hygiene. Erasmus Publishing, Rotterdam 1993. 
152 biz., 150 ill. ISBN 90-5235-049-3. Fl. 59,50. 

De schrijver is ongetwijfeld als stichter van het 
beroemde Utrechtse Museum voor de ge
schiedenis van de tandheelkunde een interna-
tionaal erkende autoriteit op dit gebied. Na de 
afschaffing in 1988 van de Utrechtse opleiding 
voor tandartsen werd het tentoongestelde gro
tendeels opgeborgen, maar zal weldra, dank zij 
de bemiddeling van de beroepsvereniging in zijn 
vorige luister hersteld worden in vernieuwde 
daartoe bestemde lokalen. 

Deze geschiedenis van de mondhygiene be-
handelt vier onderwerpen: voornamelijk de zorg 
door de eeuwen heen voor het rein houden van 
het gebit, en de ontwikkeling van tandenstokers, 
tandenborstels en tandsteeninstrumenten. 

Het eerste onderwerp geeft aanleiding tot een 
geschiedenis in vogelvlucht van de tand
heelkunde van het Oude Egypte, bij de Meso-
potamiers, tijdens de klassieke oudheid en bij 
de Arabieren maar behandelt afzonderlijk vanaf 
de Middeleeuwen alleen de Franse literatuur en 
deze in de Lage Landen. Aan de geschiedenis van 
de tandpasta's wordt geen afzonderlijk 
hoofdstuk gewijd, en de preventie door fluo-
risatie van het drinkwater wordt slechts terloops 

vermeld. In een aanhangsel geeft G. Dekker een 
schets van het tot stand komen van de eerste 
opleiding tot mondhygienist en de wettelijke re-
geling van de bevoegdheid. 

Dit aangenaam en vlot geschreven boek is 
rijkelijk verlucht met materiaal — instrumenten, 
afbeelding en boeken — uit de omvangrijke col-
lecties van Kalman Klein die de universiteit zich 
in 1960 had aangeschaft. Zelfs de lezer die meent 
op de hoogte te zijn van de behandelde onder
werpen zal er op meer dan een plaats lets ont-
dekken dat hem was ontsnapt. Als geschiedenis 
van de mondhygiene is het dan ook een welkome 
aanvulling van Der Zahnstocher und seine Ge-
schichte van Hans Sachs (1913, herdruk 1967) 
en van // dente bello (uitgegeven in 1990 te 
Milaan door Gambacorte met prachtig gekleurde 
platen) waar alleen de tandenstoker, de tanden-
borstel en de tandpasta's aan bod komen. 

Ten slotte twee opmerkingen. De beschrijving 
van de zogenaamde 'maladie de Fauchard' of 
'pyorrhee alveolaire' bevindt zich niet in de eerste 
(1728), maar wel in de tweede uitgave (1748) van 
Le Chirurgien Dentiste. Bij de literatuur in de 
Nederlanden mis ik de vermelding met af
beelding van de vroegtijdige polyalveolysen die 
Frederik Ruysch ons circa 1700 heeft gegeven. 

C. Gysel 

Europa aan tafel. Een verkenning van onze eet-
en tafelcultuur. (Ortelius-Series) Antwerpen, 
MIM, 1993. 239 pp. ISBN 90-341-06810. BEF 
900,-

De meerledige tentoonstelling die in Antwerpen 
'Culturele Hoofdstad van Europa 1993' onder 
dit thema georganiseerd wordt, brengt mee dat 
ook de catalogus uit verschillende delen op-
gebouwd is. Het eerste stuk bestaat uit een aantal 
boeiende inleidende bijdragen: E. Stols, "De 
Iberische Wereld en de opbloei van de voedings-
cultuur in de Zuidelijke Nederlanden"; R. van 
Uytven, "Wijnhandel en -verbruik in het Ant
werpen van de 16de eeuw"; J. Materne, Ant
werpen als verdeel- en veredelingscentrum van 
specerijen en suiker van de late 15de eeuw tot 
de 17de eeuw"; L. Swaelen, "Chocolade, een 
culinaire geschiedenis"; C. Terryn, "Eenvoud 
en delicatesse: Norm en realileit van de tafelma-
nieren in het 18de-eeuwse Gent"; K. Veraghtert 
en G. de Vylder, " Het 19de-eeuwse Antwerpen: 
een centrum van koloniale warenhandel." 

In het tweede deel komen de vier gespreide 
tentoonsteUingen aan de orde: de Handelsbeurs, 
met een beredeneerde catalogus van allerlei cu
linaire voorwerpen; het Museum Plantin-
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Moretus (Europa aan tafel in de Zuidelijke Ne
derlanden: 15deeeuw-ca. 1650) met een uitvoerig 
inleidend overzicht van R. Jansen-Sieben, waarin 
het therapeutische aspect van voedsel be-
klemtoond wordt, en een catalogus van 73 ten
toongestelde handschriften, gedrukte werken en 
prenten, van de hand van E. Cockx-Indestege; 
het Volkskundemuseum (D. van de Vijver, 
"Restaurants, cafe's en voedingswinkels te Ant
werpen tijdens de Belle Epoque"); het Brou-
wershuis tenslotte (S. Daems, "Bier brouwen 
vroeger en nu") . 

Deze catalogus is schitterend uitgevoerd, op 
zwaar glanspapier, met talloze kleur- en zwart-
wit-illustraties, een lust voor het oog. 

R. Jansen-Sieben 

In de zevende hemel. Opstellen voor P.E.L. 
Verkuyl over literatuur en kosmos. Onder re
dactie van H. VAN DIJK, M.H. 
SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, J.M.J. 
SICKING. Groningen, Passage, 1993. IX-216 pp, 
ISBN 90-5452-013-2. 

In deze feestbundel laten drieendertig onder-
zoekers, zoals in het Woord vooraf staat, "hun 
licht schijnen" over een aantal aspecten van de 
omgang met hemelverschijnselen. De invloed van 
de sterren op het ondermaanse is een buitenmate 
groot cultured gegeven in onze Middeleeuwen 
en Renaissance. (Maar ook de symboliek en het 
gebruik van metaforen bij moderne schrijvers en 
dichters wordt in enkele bijdragen onderzocht.) 

Gerrit C. Zieleman bespreekt de zich wij-
zigende houding van Geert Grote t.o.v. de 
astrologie (in de vertaling van de Middelneder-
landse tekst op p. 42 komen een aantal minder 
juiste verklaringen voor: caractaren zijn geen 
'astrologische kaarten', maar slaat op de onoma-
tomantische letterkunst; ghedeelde leden zijn 
geen 'geoordeelde', maar 'afgesneden' le-
dematen; hoeftzwere is geen 'depressie', maar 
'hoofdpijn'. Deze kleinigheden doen verder niets 
af aan het betoog). Erwin Huizenga (" Vanden 
XII teikenen des hemels") laat op een ver-
rassende wijze zien wat de " mogelijkheden en 
moeilijkheden bij de localisering van een Mid-
delnederlandsc codex met gebruik van horo-
socopen" zijn. Een totale primeur is dat hij 
hiervoor gebruik heeft gemaakt van een compu-
terprogramma ontwikkeld door J. North. 

Frits van Oostrom is op zoek gegaan naar 
de verloren gegane Somniaris van Jacob van 
Maerlant (hij had ons in de Spierinkjes een ver-
rassing beloofd). Hij moest zich en ons tevreden 
stellen met een zeer aannemelijke hypothese voor 

de bron van Maerlants droomboek, t.w. het in 
de Middeleeuwen zeer succesvolle Somnia Da-
nielis. Het is jammer dat Van Oostrom geen re
kening heeft gehouden met een Middelneder-
landse berijmde tekst, waarin o.m. een en ander 
over dromen wordt gezegd, en die op naam staat 
van "een heilich man daniel" (door mij uit
gegeven in mijn Natuurkunde, p.589-598). Ik 
hoop ooit op een mogelijk verband tussen al deze 
teksten terug te komen. Annelies van Gijsen 
bouwt een mooi en erudiet verhaal rond de 
komeet van 1299, waarvan sprake in de Vierde 
Martijn. 

Afgezien van het grote leesgenot dat aan al 
de artikelen in dit boek verbonden is, zijn voor 
ons nog van direct belang: Lia van Gemert, 
" Zeventiende-eeuwse medici en de duistere 
krachten der kosmos"; Hans van Dijk, "Een 
weervoorspelling uit de zestiende eeuw"; 
Bernhard F. Scholz, " De Zon en haar schaduw 
als 'res significans' in Michael Maiers 'Atalanta 
Fugiens' (1618)", Frank Berndsen, "Kosmologie 
en methodologie: Tien punten", enz. 

De 'sturende kracht van de sterren' heeft in 
deze rijke feestbundel een prachtig resultaat ver-
wezenlijkt. 

R. Jansen-Sieben 

L'Arbre. Histoire naturelle et symbolique de 
I'arbre, du bois et du fruit au Moyen Age. Paris, 
Le Leopard d'Or, 1993. 224 pp., ill. (Cahiers du 
Leopard d'Or, diriges par Michel Pastoureau. 
Vol. 2) ISBN 2-86-377-112-4. FF 200,-

De bedoeling van deze bundel over 'de boom' 
is het aandragen van problemen en documenten 
behorende tot verschillende vakgebieden: 
botanic, natuurgeschiedenis, geneeskunde, 
kookkunst, theologie, toponymie, anthropologic, 
iconografie, emblematiek, symboliek en ge
schiedenis van de letterkunde. Het (gewilde) re
sultaat is een bonte verzameling langere en 
kortere teksten, synthetisch of analytisch, van 
gevestigde vorsers of van jonge debutanten in het 
vak. Aan het geheel is toegevoegd een historio-
grafisch en bibliografisch dossier. Dit is de tra-
ditionele opzet van de Cahiers du Leopard d'Or, 
waarvan deel 1 als thema 'Le vetement' had, en 
waarvan de volgende nummers beloven te gaan 
over 'La Couleur', 'Le Cheval', 'Les Armes et 
les Outils' en 'La Mer'. De bedoehng is ieder jaar 
een onderwerp uit een chronologisch en geo-
grafisch ruim opgevatte Middeleeuwse periode 
te behandelen, bij voorkeur een door de medie-
visten stiefmoederlijk behandeld thema. Uit de 
inhoud Uchten wij de volgende titels: "Les noms 
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des arbres" (Gaston Duchet-Suchaux); "De 
I'emblematique et de la symbolique de I'arbre 
a la fin du Moyen Age" (Christian de Me-
rindol); " L'arbre a alphabet" (Daniele 
Aiexandre-Bidon); " Reflexions sur I'histoire des 
fruits au Moyen Age" (Allen Grieco); "Bonum, 
Malum, Pomum. Une histoire symbolique de la 
pomme" (Michel Pastoureau). 

R. Jansen-Sieben 

M. BERETTA, A History of Non-Printed 
Science. A Select Catalogue of The Waller Col
lection. (Acta Bibliothecae R. Universitatis Up-
saliensis, vol. XXXI). Uppsala, 1993. 200 p., ill. 
ISBN 91-554-3070-8. SEK 178,-. 

De Zweedse arts Erik Waller (1875-1955) ver-
zamelde tijdens zijn leven een indrukwekkende 
coUectie oude drukken en handschriften i.v.m. 
de geschiedenis van de geneeskunde en de na-
tuurwetenschappen. Hij schonk deze collectie 
aan de universiteitsbibliotheek van Uppsala, die 
zich ertoe verbond een catalogus ervan op te 
stellen. In 1955, enkele maanden na het over-
lijden van de donateur, verscheen inderdaad de 
Bibliotheca Walleriana, waarin meer dan 21.(KX) 
titels uit de collectie gedrukte werken (waaronder 
150 incunabula) werden opgenomen, te verge-
lijken met die andere befaamde collecties van Sir 
William Osier (8000 titels) en Harvey Gushing 
(7000). 

Maar de Waller collectie bevat ook zo'n 
40.(XX) handschriften, brieven, diploma's, alba 
amicorum, alsook talloze medaiUes, ex-libris en 
gravures, die door de universiteit van Uppsala 
werden aangekocht in 1954. Deze werden nog 
niet geinventariseerd. De stukken worden 
bewaard in 79 dozen en 14 volumes. Het belang 
hiervan voor de geschiedenis van de geneeskunde 
en de natuurwetenschappen hoeft niet te worden 
onderstreept. De Universiteitsbibliotheek van 
Uppsala heeft nu, na 40 jaar, het initiatief 
genomen deze enorme collectie te inventariseren, 
en daardoor gemakkelijker toegankelijk te maken 
voor het publiek. 

Dit boek bevat een keuze van 70 documenten 
uit de Waller collectie van handschriften, door 
M. Beretta samengesteld en van een inleiding 
voorzien, waarin de veranderende rol van de niet-
gedrukte teksten in de geschiedenis van de we-
tenschappen wordt geschetst. De selectie biedt 
een voorsmaakje van wat er zich in de collectie 
bevindt. Elk item is uitvoerig beschreven, in-
clusief een korte samenvatting of zelfs trans-
criptie (voor brieven) of een historische aante-
kening. De selectie begint bij een Arabisch 

manuscript van Rhazes' Kitab al-Hawi uit 1255 
(nr. 1) en eindigt met een brief van Albert 
Einstein aan J.R. Herwig van 12 december 1919 
(nr. 69). Nr. 70 is een olieverfportret van Erik 
Waller. De catalogus is rijk geillustreerd, maar 
spijtig wordt nergens aangegeven welke illustratie 
met welk catalogusnummer overeenkomt. 

Onder de geselecteerde stukken bevinden zich 
handschriften van drie Nederlanders (I. Vossius, 
H. Boerhaave en P. Camper) en van een 
Vlaming, een brief van Abraham Ortelius aan 
Joachim Camerarius, geschreven in Antwerpen 
op 10 april 1585. Door het beperkt aantal items 
is het boek uiteraard niet echt een catalogus te 
noemen van de Waller collectie, maar door de 
prachtige presentatie en uitvoerige aantekeningen 
is het een aangenaam en leerrijk document ge-
worden, dat terecht de aandacht vestigt op deze 
uitzonderlijke collectie. 

G. Vanpaemel 

Helmut BIRKHAN, Die alchemistische Lehr
dichtung des Gtatheus filius philosophi in Cod. 
Vind. 2372. Zugleich ein Beitrag zur okkulten 
Wissenschaft im Spiitmittelalter. Einleitung-
Untersuchungen-Kommentar. Wien, Osterrei-
chische Akademie der Wissenschaften, 1992. 2 
delen, 498 en 350 pp. ISBN 3-7001-1970-4. OS 
840,- DM 120,-. 

Eindelijk is het er dan toch van gekomen! In 
Wenen bevindt zich een handschrift dat de oudst 
bekende volkstalige alchemistische traktaten 
bevat — in het Middelnederlands nota bene. 
Sinds 1973 hebben wij herhaaldelijk gepoogd de 
aandacht te vestigen op deze Weense codex, 
wegens zijn uitzonderlijk belang, zijn uniek 
vroege datering, zijn omvang en de uitermate in
teressante en overvloedige illustratie, in de hoop 
een vakkundig filoloog of een filologisch ge-
schoolde vakman aan te zetten tot een zo ha-
chelijke onderneming als de bestudering, c.q. 
editie van deze alchemistische tekst. Want niets 
is ondoordringbaarder dan de arkanen van de al
chemistische geheimtaal en symboHek. Het heeft 
zo moeten zijn dat er in het Nederlandse taal-
gebied geen echo kwam, en dat een Oostenrijkse 
hoogleraar de enorme taak op zich nam om een 
van de teksten uit dit I4de-eeuwse manuscript 
in uiterste 'Griindlichkeit' te bestuderen. In eerste 
instantie een beetje huiverig over een mogelijk 
lacuneuze kennis van het Middelnederlands bij 
een buitenlandse niet-Neerlandicus (Birkhan is 
Gerraanist en Keltoloog), vooral in zulk een her-
metisch tekstverband, hebben wij van meet af 
aan bij het lezen van het zeer technische, gede-
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tailleerde en uiterst voorzichtig geformuleerde 
hoofdstuk 'Sprachliches. Zur dialektalen Ei-
nordnung' onze bezorgdheid op dit punt af-
gelegd. De historische taal-analyse van Birkhan 
is uitstekend, al zijn er enkele kleine discussie-
punten mogelijk. Hij beheerst de literatuur, zijn 
eruditie is opmerkelijk. 

Deze studie biedt veel meer dan een 
teksteditie van het Gratheus-traktaat met com-
mentaar. Behalve wat er normaal bij een der-
gelijk onderzoek ter sprake moet komen, zoals 
de (mogelijke) bronnen, het beoogde le-
zerspubliek, de auteur van het stuk e.d., gaat 
Birkhan diep in op de alchemistische theorie, de 
alchemistische praktijk, het magische aspect, de 
astronomic, enz. De teksteditie schijnt met zeer 
veel acribie te zijn gemaakt en krijgt in juxta-
positie een Duitse vertaling mee. Na het lezen 
van de laatste bladzijde is de lezer er volledig van 
overtuigd dat aan de commentaar rond en bij 
dit alchemistische traktaat niets meer kan toe
gevoegd worden. Het is een voorbeeldige studie 
van een bijna onmogelijk moeilijk onderwerp. 

R. Jansen-Sieben 

Le Monde vegetal (Xlle-XVIle siecles). Savoirs 
et usages sociaux. Sous la direction de Allen J. 
GRIECO, Odile REDON, Lucia TONGIORGI 
TOMASI. (Essais et Savoirs) Vincennes, Presses 
Universitaires, 1993. 124 pp. ISBN 2-903981-89-2. 
FF 130,-

Drie verschillende benaderingsmethodes zijn in 
deze bundel aangewend ter bestudering van de 
vegetalia: historisch, botanisch en artistiek. Het 
onderzoek is gespreid over een ruime periode: 
van de llde tot de 17de eeuw, vlak v66r de 
Linnaeus-revolutie. De culinaire, dietetische en 
medische aspecten zijn de kern van de meeste 
bijdragen. Het is niet mogelijk in dit bestek 
dieper in te gaan op elk artikel, daarom beperken 
we ons noodgedwongen tot een gedeeltelijke op-
somming van de inhoud, waaruit blijken kan hoe 
veelzijdig en rijk het behandelde spectrum is: 
Allen J. Grieco, ' ' Les plantes, les regimes vege-
tariens et la melancolie a la fin du Moyen Age 
et au debut de la Renaissance italienne " ; B. Ro-
senberger, "Recettes pour les temps de disette"; 
J.-L. Flandrin, "Les legumes dans les livres de 
cuisine franfais, du XlVe au XVUIe siecle"; L. 
Moulinier, "Deux jalons de la construaion d'un 
savoir botanique en Allemagne aux Xlle-XIIIe 
siecles: Hildegarde de Bingen et Albert le 
Grand"; B. Laurioux, "Vins musques et 
flaveurs de paradis: I'imaginaire medieval des 
Apices." 

In de Inleiding staat: " Depuis longtemps les 
historiens ne s'etaient guere interesses aux 
plantes". Dit boek moet een uitstekende sti-
mulans zijn om het historisch-botanische on
derzoek weer op gang te brengen. 

R. Jansen-Sieben 

H.L. HOUTZAGER, Wit er in de kraam te pas 
komt. Opstellen over de geschiedenis van de ver
loskunde in Nederland. Erasmus Publishing, 
Rotterdam 1993. 96 biz., talrijke witzwart il-
lustraties. Aangevuld met een verklarende woor-
denlijst en, per hoofdstuk, een lijst van aan-
bevolen literatuur. ISBN 90-5235-051-5. fl. 35,-. 

In twaalf opstellen vertelt de auteur — bekend 
Nederlands historiograaf van de Nederlandse 
vrouwengeneeskunde — ons een en ander over 
de achtergronden van de vroedkunde in eigen 
land. Zoals schrijver vooraf laat weten, zijn deze 
opstellen momentopnamen en geeft de bundel 
geen overzicht van de ontwikkeling van de lan-
delijke verloskunde. Zijn bedoeling is de lezer 
enige informatie te verschaffen over een tak van 
de geneeskunde (de verloskunde heeft deze we
tenschap slechts relatief laat vervoegd) die zo oud 
is als de mensheid. 

In de bundel wordt vooreerst aandacht ge-
vraagd voor twee klassieke verloskundige ope-
raties: de keizersnede (de evolutie van deze 
eertijds vreselijke ingreep wordt bondig vermeld) 
en de extractie van de foetus in hoofdligging met 
behulp van de tang en de hevel, sinds de jaren 
vijftig ook met de 'zuiger' of vacuum-extractor. 
Van een werktuig, dat sinds de grijze Oudheid 
heeft bestaan, later symbool van het vroedvrou-
wenambt werd, nog later door de vroedmannen 
is verbeterd om tenslotte door hun inmenging 
uit de praktijk te worden verwijderd, kortom de 
baarstoel, wordt de ontwikkeling keurig be
schreven en fraai geillustreerd. 

De drie volgende hoofdstukken zijn gewijd 
aan enkele mijlpalen uit de geschiedenis van de 
voortplantingsleer. Interessant is dat Houtzager 
opnieuw aandacht vraagt voor het grote aandeel 
dat de Noord-Nederlanders (De Graaf en tijd-
genoten) hebben gehad in het speurwerk over het 
generatieprobleem. Aan het nog te weinig 
gekende werk van W. Langley, die eenzaat die 
als eerste "bij levendbarende dieren, met name 
konijnen, heeft waargenomen dat de testes van 
de vrouwelijke dieren eieren vormen en deze uit-
stoten," is een apart hoofdstuk gewijd. Met 
reden want boven genoemde ontdekking mag 
gerust worden aangezien als "de belangrijkste 
ontdekking op het gebied der voortplanting". 
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Ook de verloskundige kwaliteitsbewaking 
(om de moderne terminologie toe te passen) ofte 
opleiding van de vroedvrouwen en reglemen-
tering van haar ambt komt aan de beurt. Chi-
rurgijnsgilden hebben zich bezorgd gemaakt over 
de kennis en kunde van haar aspiranten en leden 
en geholpen kwade praktijken uit de weg te 
ruimen. Daarom werd een hoofdstuk toegevoegd 
over de chirurgijnsgilde van Amsterdam, waar
van Frederik Ruysch een van de grootmeesters 
is geweest. Wij kennen alien Ruysch als anatoom 
doch minder bekend is dat hij tevens praktiserend 
vroedmeester is geweest en met Rogier van 
Roonhuyze het geheim van de 'Nederlandse' ver-
lostang (de weinig effectieve forceps Elasticq) 
en/of de obstetrische hefboom angstvallig (bij 
notariele akte) heeft helpen geheim te houden. 
Een trieste bladzijde uit de geschiedenis van de 
vaderlandse vroedkunde waarover schrijver 
pudiek en wat haastig heen is gestapt. 

Verder is er een hoofdstuk waarin het boek 
Vroedkundige Aanmerkingen (verschenen in 
1793, 22 jaar na het overlijden van de auteur) 
van de Amsterdamse professor Folkert Snip 
(1733-1771), wiens geboorte werd begeleid door 
de befaamde Friese vroedvrouw Vrouw 
Schraders, wordt geanalyseerd. Deze leerling van 
Pieter Camper heeft vanzelf niet de schaam-
voegsnede bedreven (de eerste was Sigault in 
1777), doch het lijkt wel alsof hij de waarde van 
deze operatic heeft voorvoeld, vermits hij in zijn 
boek duidelijk laat weten zelf de fysiologische 
uiteenwijking van de schaambeenderen in partu 
te hebben geobserveerd. Blijkbaar een interessant 
werk dat ik mij voorneem te lezen omdat het, 
naar Houtzager vermeldt, een goede kijk geeft 
op de stand van de vroedkunde in de tweede helft 
van de 18de eeuw. 

Schrijver heeft zijn laatste hoofdstuk gewijd 
aan de brave Hendrik van Deventer, die door velen 
wordt aangezien als de Vader van de bekkenleer. 
De welwillende en godvrezende man die evenwel 
op zijn beurt zou vergeten het geheim van zijn 
'pijnstillende pil' duidelijk kenbaar te maken. 

Een aantrekkelijk boek dat ook tal van 
weinig of minder gekende gegevens bevat. Heel 
vlot geschreven beveel ik het aan alle collega's 
aan, ter studie of als lectuur after office hours. 

M. Thiery 

Andreas Vesalius. Experiment en onderwijs in 
de anatomie tijdens de 16de eeuw. Brussel, Ko-
ninklijke Bibliotheek Albert 1, 1993. XVl-180 pp. 
ISBN 90-6637-093-9. 

Deze rijk geillustreerde catalogus begeleidt de 

tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek 
Albert 1 te Brussel (van 5 november tot 5 de
cember 1993), georganiseerd ter gelegenheid van 
het 450-jarige verschijnen van De humani 
corporis fabrica, een mijlpaal in de geschiedenis 
van de geneeskunde. Het wetenschappelijk 
niveau van de bijdragen wordt gewaarborgd door 
de kwaliteit van de gespecialiseerde auteurs, ver
bonden aan de Koninklijke Bibliotheek, het Na-
tionaal Centrum voor de Geschiedenis van de 
Wetenschappen en de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis. De analyses, com-
mentaren en bibliografische gegevens over-
schrijden ruimschoots Vesalius' periode, zowel 
naar het verleden (Galenos, Middeleeuwen, Ara-
bische geneeskunde) als naar de invloed op en 
resultaten van zijn opvolgers tot aan de Franse 
Revolutie. Inhoudelijk en formed is dit boek een 
schitterende aanwinst. 

R. Jansen-Sieben 

E.P. BOS en H.A. KROP (eds.). Franco Bur
gersdijk (1590-1635). Neo-Aristotelianism in 
Leiden. (Studies in the History of Ideas in the 
Low Countries, nr. 1). Editions Rodopi, 
Amsterdam-Atlanta, 1993. 185 p., index. ISBN 
90-5183-374-1. Fl. 60,-/US $ 35,-. 

Franco Burgersdijk (of Burgersdijck) was de be
langrijkste vertegenwoordiger van de laat-
scholastieke wijsbegeerte aan de Leidse univer
siteit. In I6I9 werd hij benoemd tot hoogleraar 
logica en ethica, vanaf 1628 logica en physica. 
Zijn benoeming vond plaats in een bewogen 
periode in de geschiedenis van de Republiek en 
de Leidse universiteit, die ertoe leidde dat de drie 
zittende hoogleraren van de Artesfaculteit van 
hun ambt werden ontheven omwille van hun re-
monstrantse sympathieen. Van bij het begin dus 
vertegenwoordigde Burgersdijk, die het ontstane 
vacuum opvulde, de restoratie van de oudere 
aristoteliaanse traditie als antwoord op de ra-
mistische kritiek van zijn voorgangers. Als ori-
gineel denker heeft Burgersdijk niet zoveel ge-
presteerd, maar als uitmuntend lesgever en auteur 
van uiterst succesvolle leerboeken heeft hij in-
ternationaal naam gemaakt. Tot in de achttiende 
eeuw werd hij als 'schoolvoorbeeld' van de con-
temporaine scholastiek geprezen, en later als 
dusdanig verguisd. 

Deze bundel, de eerste van een nieuwe serie 
"Studies in the History of Ideas in the Low 
Countries", bevat zeven studies van bepaalde 
aspecten van Burgersdijks werk. De eerste twee 
bijdragen van J.B.M. van Rijen en M. Karskens 
handden over Burgersdijks logica. De volgende 
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twee (J.A. van Ruler en H.A. Krop) onderzoeken 
de theologische implicaties en achtergronden van 
de neo-scholastieke traditie, die Burgersdijk ver
tegenwoordigde. M.J. Petry heeft het dan over 
de fysica, H.W. Blom over Burgersdijks ethisch 
en politick denken en tenslotte M. Feingold over 
de pedagogischc invloed van Burgersdijks leer
boeken op de Engelse academische wereld. Het 
geheel wordt ingeleid door Th. Verbeek. 

Alle auteurs beantwoorden op hun manier 
en binnen hun domein de vraag wat de bijdrage 
van Burgersdijk is geweest tot de geschiedenis 
van de wijsbegeerte. De antwoorden lopen zeer 
sterk uiteen. J.B.M. van Rijen besluit bij-
voorbeeld zijn analyse van Burgersdijks Institu-
tionum logicarum libri duo (1626) met de be-
merking dat het boek niets nieuws bevat, niets 
meer dan wat kan verwacht worden van een 
schoolboek voor Hollandse tieners. Volgens hem 
is Burgersdijks boek vooral belangrijk voor de 
historicus van de pedagogic, niet voor de logicus. 
M. Karskens vindt daarentegen wel sporen van 
de nieuwe logica bij Burgersdijk, hoewel ook hij 
Burgersdijk in deze geen originaliteit wil toe-
schrijven. Zowel Van Ruler als Krop wijzen ver-
volgens op de dominante invloed van de jezuiet 
F. Suarez op het metafysisch denken van Bur
gersdijk, waardoor men bij hem (nog) niet kan 
spreken van een eigen calvinistische metafysica. 
H.W. Blom benadrukt dat Burgersdijk zich ook 
in het ethische en politieke veld op de vlakte 
hield, en dus dicht bij de (aristoteliaanse) traditie. 
M.J. Petry tracht in Burgersdijk niets minder dan 
de voorloper te zien van de specifieke Leidse 
fysica die in de achttiende eeuw met W.J. 's Gra-
vesande en P. van Musschenbroek het voortouw 
nam in de introductie van het newtonianisme op 
het vastdand. Zijn argumenten lijken mij niet 
geheel overtuigend: Burgersdijks interpretatie 
van de aristoteliaanse fysica verschilt m.i. te 
weinig van de standaard versie om een duidelijk 
verschil te maken; bovendien zorgde het succes 
van Burgersdijks leerboeken (zie de bijdrage van 
M. Feingold) ervoor dat, wat ook de eigen 
inbreng van Burgersdijk mag geweest zijn, deze 
inbreng ook elders gekend en geincorporeerd 
werd. Niet Burgersdijk, maar zijn opvolgers Hee-
reboord en De Raey, kunnen met meer recht de 
wegbereiders van de "Hollandse fysici" 
genoemd worden. 

Het is overigens een verdienste van alle 
auteurs dat ze hun aandacht niet louter tot Bur
gersdijk hebben beperkt, maar ook tot zijn voor
gangers, tijdgenoten en opvolgers. Het boek 
biedt daardoor meer dan alleen maar een appre-
ciatie van Burgersdijk, het opent de weg naar een 

dieper begrip van het intellectueel klimaat aan 
de Leidse universiteit en de Hollandse Republiek 
aan de vooravond van de wetenschappelijke re
volutie. 

G. Vanpaemel 

H.L. HOUTZAGER (ed.), Reinier de Graaf 
(1641-1673). In zijn leven Nauwkeurig Ontleder 
en gelukkig Geneesheer tot Delft. Bundel 
opstellen verschenen bij gelegenheid van de her-
denking van de 350ste geboortedag van Reinier 
de Graaf. Erasmus Publishing, Rotterdam 1991. 
ISBN 90-5235-021-3. Fl. 35,-. 

Het leven en de werken van Reinier de Graaf 
werden uitvoerig beschreven door wijien Pro
fessor Lindeboom in 1973 naar aanleiding van 
de driehonderdste verjaardag van de dood van 
deze "wijd vermaarde en nooit volprezen 
ontleder van Delft" zoals zijn leermeester 
Sylvius hem noemde. Onderhavige bundel 
opstellen, die 450 jaar na de geboorte van deze 
vorser verschijnt, bevat dan ook geen nieuwe bi-
ografie van De Graaf maar vult ze aan met tal 
van politieke en wetenschappelijke gegevens 
omtrent de tijd waarin hij leefde. 

Drs. A.J.H. Roermond beschrijft de toestand 
in de wereld van 1667 tot 1673 zowel in Europa 
als in Nederland maar vooral te Delft. Veel 
aandacht besteedt hij aan het bestuur van deze 
stad, burgemeesters en schepenen, en de rol van 
de schout. Zijn kapittel omvat 30 bladzijden 
waarin er tien uitsluitend illustratie zijn: docu
menten en portretten van regeerders, burge
meesters, en van de schilder Leonard Bramer die 
in 1668 de plafondschildering maakte in de 
Historische Zaal in het Prinsenhof. 

Drs. L.C. Palm geeft zijn visie van De Graafs 
invloed op Van Leeuwenhoek (12 biz. waarvan 
2 voor afbeddingen). Waar anderen diens werk 
zien in het licht van Robert Hookes Micro-
graphia (1665), hecht hij belang aan het culturele 
klimaat in de stad Delft waar De Graaf carte-
siaanse opvattingen verspreidde en waar in het 
Anatomische Theater het accent lag op het on
derzoek van levende organismen en niet, zoals 
te Leiden, op het onderwijs, en minder nog, zoals 
te Amsterdam, op het vermakdijke. 

Dr. L.H. Houtzager geeft een overzicht van 
het experimenteel geneeskundig onderzoek in 
Nederland (30 biz. waarvan 8 voor afbed
dingen). Hierbij komen leerlingen van Sylvius 
en van de anatoom Jan van Home aan bod: 
Swammerdam, Ruysch, Steno, Langly en na-
tuurlijk De Graaf die hier vanzdfsprekend het 
leeuwenaandeel krijgt met o.a. zijn kritiek op het 
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Collegium Privatum Amstdodamense waarvan 
Gerard Blasius het initiatief had genomen. Dit 
kan verklaren dat aan sommigen niet voldoende 
aandacht werd besteed. Van Swammerdam 
(1637-1680) wordt wel zijn postume Bijbel der 
Nature (1737) vermeld, niet zijn proefschrift over 
de ademhaling (1667) dat toch bij uitstek evenals 
De succo Pancreatico (1671) een experimenteel 
onderzoek is. Steno is niet alleen de ontdekker 
van de ductus parotideus. Hij heeft te Leiden 
ook belangrijk werk verricht over de klieren en 
spieren en onweerlegbaar bewezen dat het hart 
(en ook de tong) een spier is en geen substantia 
sui generis. Geen woord over Kerkringius, wel 
een tweetal niet altijd te vermijden vergissingen. 
De eerste is te wijten aan een onoplettendheid. 
Ruysch heeft niet "aangetoond dat zich in de 
lymphevaten geen kleppensysteem bevond, aldus 
de zonderlinge theorieen van Lodewijk De Bils 
weerleggend" (p. 62). Deze waren onaan-
vaardbaar omdat Ruysch dit systeem heeft be
schreven en afgebedd in zijn Dilucidatio val-
vularum in vasis lymphaticis et lactais (1665). 
De tweede vergissing betreft de dood van Gerard 
Blasius. Deze is niet gestorven in 1692, datum 
aangegeven door de moderne biografieen, maar 
in 1682, datum die men bij de oudere vindt. Het 
Archief van Amsterdam laat hieromtrent geen 
twijfel bestaan (zie ons artikel over Blasius in Het 
Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 91 
(1984), 253-259). 

Het laatste hoofdstuk, van de hand van Prof. 
H.A.M. Snelders, behoort hoofdzakdijk tot de 
geschiedenis van de iatrochemie "waarin aan-
genomen wordt dat de functies van het levend 
organisme in de eerste plaats door chemische 
processen worden verklaard," en gedeelteUjk tot 
de geschiedenis van de chemiatrie t.t.z. van "de 
bereiding van chemische geneesmiddden." Het 
is een duiddijke uiteenzetting van het ontstaan, 
ontwikkelen en bestrijden van de geneeskundige 
opvattingen van Sylvius, de leermeester van De 
Graaf (14 biz. waarvan drie voor de afbed
dingen). 

O.i. ontbreekt in deze bundel een hoofdstuk 
omtrent de overwddigende invloed op De Graaf 
en zijn medeleerlingen van Francis Bacon 
(1561-1626), WilUam Harvey (1578-1658) en Rene 
Descartes (1596-1650), hun 'maittes k penser', die 
zij in hun geschriften verheerlijken en op dezelfde 
voet stellen als grondleggers van een nieuw tijd-
perk in de geneeskunde. 

C. Gijsd 

G. VAN DER WAA, 'De Irritabilitate'. Een on
derzoek naar de betekenis van het irritabiliteits

begrip in de geschiedenis van de achttiende-eeuwse 
Nederlandse fysiologie. ("Nieuwe Nederlandse 
Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde 
en der Natuurwetenschappen" nr. 41 Pantaleon 
Reeks nr. 4). Erasmus Publishing, Rotterdam 
1992. ISBN 90-5235-031-0. Fl. 79,50/BEF 1600. 

Het was Francis Glisson (1597-1677) die voor het 
eerst in 1654 de term 'irritabiliteit' gebruikte. 
Deze specifieke eigenschap van alle levende 
weefsels was volgens hem zuiver metafysisch. 
Zijn opinie bleef zonder invloed op de fysiologie 
van zijn tijd. A. von Haller (1708-1777) was de 
eerste die het begrip irritabiliteit duidelijk be-
schreef (1752). Irritabiliteit is de eigenschap van 
spiervezels zich samen te trekken (contractie) 
wanneer ze worden geprikkeld. Hij onder-
scheidde de irritabiliteit van de sensibiliteit die 
niet aan de weefsels zelf is toe te schrijven maar 
wel aan de zenuwen die alle sensaties naar de 
hersenen overbrengen. Door zijn theorieen en ex-
perimenten werd de naam van Haller vereen-
zelvigd met de begrippen irritabiliteit en sensi-
bilitdt die baanbrekend waren voor de kennis van 
de spiermotoriek en het medisch denken domi-
neerden in de tweede helft van de achttiende 
eeuw. Van bij het begin dezer eeuw waren er een 
hele reeks auteurs die de prikkelbaarheid van 
levende weefsels hadden geobserveerd en discus-
sieerden over de aard (lichamelijk of bovenna-
tuurlijk) en de localisatie van de irritabiliteit in 
de verschillende organen. 

In dit werk onderzoekt G. van der Waa de 
"evolutie van het irritabiliteitsbegrip in de ge
schiedenis van de achttiende-eeuwse Nederlandse 
fysiologie, vooral in de periode na Boerhaave." 
Hij bestudeert daeutoe de dissertaties die aan Ne
derlandse Universiteiten werden verdedigd tussen 
1731 en 1783 en eveneens de cursussen van de 
hoogleraren Winter (1712-1760) en Van Doeveren 
(1730-1782). 

G. van der Waa komt tot de conclusie dat 
" in Nederland reeds in de eerste decennia van 
de achttiende eeuw gedacht en geschreven werd 
over een vitaal principe en over irritabiliteit, en 
dat deze eigenschappen in de jaren 40 van die 
eeuw centraal werden gesteld in de fysiologie van 
plant, dier en mens. (...) De prikkelbaarheid werd 
beschouwd als een immanente kracht, onderdeel 
van de menselijke natuur, deel van het lichaam 
en niet van de geest, maar wel de trait d'union 
tussen beide." De Nederlandse auteurs steunden 
op hun ondervlnding en experimenten. Ze 
vermeden metafysische hypothesen en lieten zich 
niet verleiden door animisme, vitaiisme en ma-
terialisme. 
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Het boek van G. van der Waa is zonder 
twijfel onmisbaar voor wie bdangstelt in de ge
schiedenis der geneeskunde van de 18de eeuw. 

D.A. De Poorter 

A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De aca
demische loopbaan van Prof. Dr. Joseph 
Plateau. " Uit het verleden van de RUG " nr. 35. 
Archief RUG, Gent 1993. 69 biz., ill., bijlagen. 
BEF 250,-. 

In de geschiedenis van de wetenschappen in 
Belgie bekleedt Joseph Plateau (1801-1883) een 
belangrijke plaats. Het is een bekend verhaal hoe 
hij, in het kader van zijn optisch onderzoek, zijn 
ogen dusdanig irriteerde dat hij er — jaren later 
— blind van werd. Maar zelfs in die omstan-
digheden slaagde hij erin belangrijk experi
mented en theoretisch onderzoek te doen over 
o.m. optica en vloeistofmechanica, onderzoek 
dat hem tot tweemaal toe de vijfjaarlijkse 
staatsprijs voor wis- en natuurkunde opleverde. 
Over zijn academische loopbaan is echter steeds 
een zekere vaagheid blijven bestaan. In 1835 werd 
Plateau benoemd tot buitengewoon hoogleraar 
aan de Gentse hoogleraar en slechts nadat hij 
volledig blind geworden was, en dus in de on-
mogelijkheid verkeerde nog verder onderwijs te 
geven, werd hij (in 1844) bevorderd tot gewoon 
hoogleraar. Tot aan zijn emeritaat in 1871 bleef 
Plateau's positie onaangeroerd, ondanks pro-
testen van diverse zijden. 

In deze nieuwe bijdrage tot de reeks "Uit 
het verleden van de RUG " worden de details van 
Plateau's academische loopbaan en de strubbe-
lingen die zijn buitengewone positie en privileges 
met zich mee brachten, zeer nauwkeurig uit-
eengezet. Voor de wetenschapsgeschiedenis is dit 
vooral hierom belangrijk omdat dit aantoont hoe 
groot het prestige en de invloed was van een in-
dividude wetenschapper, die zich kon beroepen 
op professionde erkenning. Het succes van 
Plateau illustreert de groeiende status van de na
tuurwetenschappen in het Bdgische culturele en 
politieke leven. Terloops krijgen we ook enkele 
minder fraaie kanten te zien van Plateau's be-
moeienissen, i.h.b. bij de benoemingen van zijn 
zoon Felix Plateau en zijn schoonzoon Gustave 
Van Der Mensbrugghe. 

G. Vanpaemel 

A. DE KNECHT-VAN EEKELEN, Hoofdlijnen 
van het endocrinologisch onderzoek in Nederland 
na 1947. Erasmus Publishing, Rotterdam 1993. 
175 biz., iU., ind. ISBN 90-5235-047-7. Fl. 49,50. 

Het jaartal in de titel van dit boek zal velen in— 

trigeren. Hoewel het bij benadering ook samenvalt 
met het einde van Werddoorlog II, geeft 1947 het 
jaar van de stichting van de Nederlandse Vere
niging voor Endocrinologie aan. In 1992 zou deze 
vereniging dus 45 jaar oud zijn en het bestuur 
heeft gemeend er goed aan te doen om dit schier-
halfeeuwfeest vast te leggen door een boek uit te 
geven waarin de ontwikkdingsgeschiedenis van de 
vaderlandse endocrinologie, gedurende de periode 
van 1947 tot 1992, zou worden geschetst. Dr. A. 
de Knecht-van Eekelen werd bereid gevonden deze 
taak op zich te nemen. Voor het welslagen ervan 
bood de dubbele opleiding van de schrijfster — 
zij is immers (vergelijkende) endocrinologe en me
dische historica — de vereiste garantie. 

Hoofdlijnen van het endocrinologisch on
derzoek in Nederland na 1947 is tenslotte uitge
groeid tot een vrij lange (175 biz., inclusief noten, 
selecte bibliografie en personenregister), rijk geil
lustreerde (41 figuren, waarvan vele origineel) mo-
nografie waarvan de realisatie uiterst verzorgd is, 
wat, naar ik vermoed, ten dele is te danken aan 
de financide steun van de firma Organon Inter
national B.V. Wat de lay-out betreft, dient te 
worden vermeld dat schrijfster zich van een 
handige techniek bedient door heel wat randin-
formatie (biografieen van nationale en Interna
tionale kopstukken, vraagstdlingen, discussies, 
enz.) in kaderteksten over te brengen, wat de lees-
baarheid van de hoofdtekst in grote mate is ten 
goede gekomen. 

De materie die hierin wordt behandeld over-
schrijdt echter de grenzen die de titel van het werk 
aangeeft. Hoewel niet een handboek van de ge
schiedenis van de hormonologie, wordt in Hoofd
lijnen het kernthema afgewogen tegen de brede 
achtergrond van de universde endocrinologie, het 
specialisme dat zich reeds in het Interbellum be-
gon te ontwikkelen, doch waarvan de catacly-
stische evolutie, in Nederland en elders, samenvalt 
met de naoorlogse periode. Opvallend is de dub
bele origine van het endocrinologische speurwerk, 
fundamented en kUnisch, dat Nederland ken-
merkt en waarbij Prof. Ernst Laqueur (1880-1940) 
een determinerende rol heeft gespedd. In zijn 
tweeledige functie van (eerste) hoogleraar in de 
farmacologie aan de universiteit van Amsterdam 
(1920) en medeoprichter van Organon N.V. (1923), 
heeft Laqueur (die, naar ik verneem, gedurende 
de Eerste Wereldoorlog enig tijd hoogleraar in de 
fysiologie en farmacologie is geweest aan de 
Vlaamse Universiteit van Gent) de unieke samen
werking weten tot stand te brengen tussen de aca
demische wereld en de Industrie, samenwerking 
waarvan zo vele Nederlanders (en enkele buiten-
landers) de vruchten hebben mogen plukken. 
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De vele gegevens die Dr. de Knecht in zowat 
150 bladzijden heeft weten te verpakken vormen 
een waardevolle bron van informatie voor al wie 
zich interesseert voor de hormonologie in het al
gemeen en haar historische ontwikkeling in het 
bijzonder. Voor de ouderen onder ons is de 
lektuur ervan een 'retour en arriere', een herin-
nering aan de belangrijke etappes die zij zelf 
hebben raeegemaakt en aan de markante figuren 
die ze hebben mogelijk gemaakt. Voor de 
jongeren in het vak wordt het een aanvulling van 
hun historisch-wetenschappdijke bagage. Veel 
van het geschrevene moge dan te specialistisch 
zijn om ook de historici te kunnen boeien, de 
grote lijnen van de behandelde themata zullen 
ook voor hen een lichtbaken zijn die aan hun 
studies richting kan geven. 

Van historisch belang is ook de rdativering 
van vele nieuwe ontwikkelingen, het wel en wee 
(vooral het wee) van nieuwe farmaca, zoals de 
schrijfster met voorbeelden heeft aangegeven. De 
grote verwachtingen geinspireerd door nieuwe 
vormen van therapie, waarvan later zou blijken 
dat zij ook mogelijk levensbedreigende nevenef-
fecten kunnen uitlokken. 

Schrijfster heeft de stof ingededd in negen 
hoofdstukken, ieder met een aantal rubrieken. 
In het inleidende hoofdstuk wordt het begrip 
'hormoon' toegelicht, dat in de loop der jaren 
is geevolueerd: van kliersecreet tot signaalstof. 

In het tweede hoofdstuk wordt gehanddd 
over de ontwikkeling van de hormonologie als 
terrein van onderzoek. Zoals reeds vermeld, was 
dit speurwerk in Nederland reeds voor Wereld
oorlog II van start gegaan, nl. te Amsterdam bij 
Laqueur, aan wie Dr. De Knecht met reden de 
titel van landdijke nestor van de endocrinologie 
toekent. Na het aanvankdijke onderzoek over 
insuline-preparaten zijn ook andere hormonen 
(geslachtshormonen, hormonen uit de hypofyse 
en de schors van de bijnier) aan de beurt 
gekomen. Op de belangrijkste kenmerken van dit 
onderzoek wordt door schrijfster dieper in-
gegaan, waarbij de key people van het speurwerk 

— de medewerkers van Laqueur en zij die zijn 
werk hebben voortgezet — niet worden vergeten. 

De twee volgende hoofdstukken hebben be-
trekking op respectievelij k structuur/wer-
kingsmechanismen en farmacologie van 
hormonen, terwijl in de hoofdstukken 5 tot 7 de 
evolutie van de klinische endocrinologie — de 
toepassing van hormonen in de gynecologie/an-
drologie, de pediatric en de interne geneeskunde 
— aan bod komt. Exemplarisch voor de wijze 
waarop deze themata worden ontwikkeld, kies 
ik uit hoofdstuk 5 de paragrafen over het "the-

rapeutisch gebruik van vrouwelijke geslachts
hormonen", een gebied waarop Nederlandse 
vorsers zich heel vroeg hebben begeven. Men 
vergete niet dat reeds in 1926 het eerste ge-
zuiverde, gestandaardiseerde en injicieerbare 
oestrogeen-preparaat (oestron) door Organon in 
de handel was gebracht (Menformon"*), waaraan 
later ook oraal werkzame preparaten (o.m. 
ethinyl-oestradiol) werden toegevoegd. Volgt de 
bespreking van de synthetisch bereide, niet-
steroide verbinding met sterke oestrogene acti-
viteit — het diethylstilboestrol (DES) door 
Dodds in 1938 geintroduceerd — en waarvan de 
dramatische neveneffecten (transplacentaire on
cogene activiteit) slechts drie decennia later (in 
Nederland anno 1970) aan het licht zouden 
komen. Een andere mijlpaal is de ontwikkeling 
van de synthetische progestatieve stoffen, die in 
de jaren vijftig de ontwikkeling van de anticon-
ceptieve 'pil' hebben mogelijk gemaakt, met alle 
individuele en maatschappelijke consequenties 
hieraan verbonden. Ook van deze preparaten 
zullen later sommige naddige gevolgen in het 
Ucht worden gesteld en, dankzij verdere research, 
worden weggewerkt. Ook op het gebied van de 
ovulatie-inductie hebben de Nederlanders een be
langrijke rol gespedd en ook hier is de rol van 
de landdijke farmaceutische nijverheid doorslag-
gevend geweest. Het was immers Organon die, 
respectievelijk in I93I en 1963, heeft gezorgd 
voor de productie van preparaten met LH-
(Pregnon®) en FSH-werking (Humegon*). Deze 
en andere inductoren zijn een belangrijke 
aanwinst gebleken voor de behandeling van in-
fertiliteit en, na 1978, voor het verbeteren van 
de resultaten van in vitro-fertilisatie. Ook deze 
ontwikkeling heeft haar schaduwzijde zoals de 
huidige 'epidemic' van grote en zeer grote meer-
lingzwangerschappen aantoont. 

Schrijfster vervolgt haar betoog met de 
bespreking van LH-releasing hormonen en pro-
lactine, de huidige zwangerschapsreacties, het 
fundamentele speurwerk over de 'foeto-
placentaire eenheid', waaruit o.m. de oestriolutie-
toets zou ontstaan, die vele jaren lang voor de 
obstetrici het enige middel is geweest om de 
toestand van de ongeborene te benaderen. 
Tenslotte de toepassing van steroiden voor de 
profylaxe en de behandeling van de menopauze 
en de antiprogestatieve preparaten die ons de be-
schikking hebben gegeven over een oraal 
werkzame 'abortuspil'. Een antwoord op een 
oude wensdroom en tevens het meest contro-
versiele geneesmiddel van de jaren negentig. 
L'histoire se repete, want de klinische introductie 
van de abortuspil stelt problemen die ons her-



BOEKBESPREKINGEN 179 

inneren aan het einde van de jaren vijftig, toen 
Organon worstdde met het beschikbaar maken 
van haar anticonceptiepil (Lyndiol®) en de pro
ductie van dit 'medicament' tot in maart 1961 
heeft uitgesteld. 

Het achtste hoofdstuk, getitdd 'Endocrino
logisch onderzoek in de interne kliniek', is gewijd 
aan de grote aanwinsten in de diabetologie, de 
toepassing van de corticoiden, de regulatie van 
de calcium- en botstofwissding en de dia-
gnostiek, behandeling en epidemiologic van aan-
doeningen van de schildklier. 

Het onderwerp van het laatste hoofdstuk, de 
vergelijkende endocrinologie, is een domein 

waarin de Utrechtse school baanbrekend werk 
heeft gdeverd. Dr. De Knecht, die vanwege haar 
specifieke opleiding op dit gebied een experte is, 
heeft niet nagelaten hieraan de nodige aandacht 
te besteden. 

Zoals reeds vermeld, richt de monografie 
zich in eerste instantie tot speurders en clinici die 
bij de hormonologie zijn betrokken. Niettemin 
zullen ook zij die interesse hebben voor de histo
rische ontwikkeling van de geneeskunde en haar 
hulpwetenschappen in dit boek een massa voor 
hen belangrijke gegevens vinden. 

M. Thiery 


